SVERIGE
Landsbygdsprogrammet för Sverige 2014–2020
Landsbygdsprogrammet för Sverige antogs formellt av Europeiska kommissionen den 26
maj 2015. I programmet sammanfattas Sveriges prioriteringar avseende användningen
av de nästan 4,3 miljarder euro i offentliga medel som finns tillgängliga under
sjuårsperioden 2014–2020 (1,8 miljarder euro från EU-budgeten, varav 18 miljoner euro
som överförts från anslagen för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken för
2014–2015, och 2,5 miljarder euro i nationell medfinansiering plus 2,9 miljarder euro i
kompletterande nationell tilläggsfinansiering).
Landsbygdsprogrammet för Sverige är starkt inriktat på att återställa, bevara och
förstärka ekosystem med anknytning till jord- och skogsbruk. Mer än 28 % av
jordbruksmarken kommer att hanteras inom ramen för avtal som stöder biologisk
mångfald och ca 33 % inom ramen för avtal som stöder bättre vattenförvaltning. Som ett
svar på behovet av innovation på landsbygden kommer Sverige att genomföra det
europeiska
innovationspartnerskapet
och
planerar
att
skapa
ca 170 000 utbildningsplatser. Inom programmet kommer man också att investera i lokal
utveckling, där över 50 % av landsbygdsbefolkningen omfattas av s.k. lokala
utvecklingsstrategier som genomförs av 50 lokala åtgärdsgrupper runt om i landet.
Omkring 387 miljoner euro kommer att användas till bredband, och över 43 % av
landsbygdsbefolkningen kan räkna med förbättrade tjänster och förbättrad infrastruktur.
Sverige förväntar sig också att landsbygdsprogrammet kommer att stödja skapandet av
3 400 arbetstillfällen på landsbygden, förutom inom jordbrukssektorn.

EUs kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling, Phil Hogan, välkomnade dagens antagande
av landsbygdsprogrammet och sade: ”En av fördelarna med vårt koncept för landsbygdsutveckling är
att vi har kärnprioriteringar, men varje medlemsland eller region kan utforma program som passar
deras situation. Vi ser goda exempel på detta idag där det svenska programmet lägger särskild fokus
på miljöutmaningar, gynnar innovation och uppmuntrar lokal utveckling."
Stöd till landsbygdsutveckling är den andra pelaren i den gemensamma
jordbrukspolitiken, som ger medlemsstaterna EU-finansiering som kan användas på
nationell eller regional nivå inom ramen för fleråriga medfinansierade program. Totalt
planeras 118 program i de 28 medlemsstaterna. Den nya förordningen om
landsbygdsutveckling för perioden 2014–2020 innehåller sex ekonomiska, miljömässiga
och sociala prioriteringar, och för programmen finns tydliga mål om vad som ska uppnås.
För att samordna åtgärderna bättre och maximera synergieffekterna med övriga
europeiska struktur- och investeringsfonder (ESIF), har det ingåtts ett partnerskapsavtal
med varje medlemsstat. I avtalet fastställs landets allmänna strategi för EU-finansierade
strukturinvesteringar.

